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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības programmas 

nosaukums. 

 

Izglītības 

programmas 

kods. 

Īstenošanas 

vietas adrese. 

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence. Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g. 

(01.09.2020.) 

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

(31.05.2021.) 

Nr. Licencēšanas 

Datums. 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

fiziskās attīstības 

traucējumiem 

01015311 neatšķiras V-5910 23.11.2012. 13 13 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

somatiskām 

saslimšanām 

01015411 neatšķiras V-5911 23.11.2012. 11 11 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem 

01015511 neatšķiras V-5912 23.11.2012. 25 22 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums. 

 

NPK Informācija. Skaits. 

Komentāri 

(nodrošinājums un ar to 

saistītie izaicinājumi, 

pedagogu mainība u.c.). 

1.  

Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

7 

(6.1 likme) 
 

2.  
Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 
0  

3.  

Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

2 logopēdi 

(kopā 1.2 likme) 

1 psihologs  

(0.044likme) 

Sporta skolotājs 

(0.2likme) 

 

 

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības 

iestādes vadītājam).  



 

Prioritātes 
Sasniedzamie kvantitatīvie un kvalitatīvie 

rezultāti 

Individualizēta, personalizēta atbalsta 

sniegšana izglītojamajiem. 

Skolotājām ir izpratne par darba diferenciāciju 

un individualizāciju.  

Kvalitatīvi bērnu individuālās attīstības plāni. 

Bērns jūtās drošs, saprasts, paaugstinās 

motivācijas mācīties – izvirzīto sasniedzamo 

mācību jomu saturu rezultātu apguve 

paaugstinājusies vidēji par 2% katrā mācību 

jomā.   

Vērtības un tikumi – bērnu emocionālās 

inteliģences attīstīšana caur pašizpausmi 

teātra mākslā. 

Bērni atpazīst dažādas emocijas, to izpausmes 

veidus. 

Zina nosaukt dažādus daiļdarbus, spēj veidot 

stāstījumu par tiem.  

Bērni atpazīst un apzinās savas emocijas, prot 

tās vadīt ikdienas saskarsmē ar apkārtējiem. 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

 

2.1.Izglītības iestādes misija – Laimīgi bērni, laimīgas skolotājas! (skolotājs kā instruments, lai 

sasniegtu mērķi - ,,laimīgs bērns,, - VIIIP (vēro, iedziļinies, izmēģini, izvērtē, pilnveido)).  

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – iestāde, kurā ir daudzveidīga, mājīga, mūsdienīga 

vide ar profesionālu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu darbinieku komandu, kas nostiprina, 

aizsargā un veicina katra bērna spējām un attīstības līmenim atbilstošu fizisko, garīgo, 

emocionālo un sociālo attīstību, aizsargājot bērnu drošību un sagatavojot viņus dzīvei 

mūsdienu mainīgajā vidē.   

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  

Bērns – ar vēlmi izzināt sevi un sev apkārtējo pasauli, patstāvīgi darboties gribošs, varošs. 

Darbinieks – profesionāļu komanda, kura efektīvi sadarbojoties palīdz viens otram un ir 

vērsti gan uz savu, gan uz bērnu izaugsmi. 

Vide – mērķtiecīgi veidota, attīstoša, iekļaujoša, atbalstoša.   

2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti:  

 

Prioritāte(s) Sasniegtie rezultāti 

2.4.1. Diferencētas 

pieejas realizēšana 

ikdienas mācību 

procesā.  

 

1. Pedagogiem ir vienota izpratne un tiek pielietotas zināšanas par 

diferencētas pieejas realizēšanu ikdienas mācību procesā.   

2. Par paveiktā darba kvalitāti liecina bērnu zināšanu analīze, kur 

salīdzinoši ar 2019./2020.mācību gadu, uzlabojušās bērnu prasmes 

un iemaņas -   

2.1. dabaszinātņu mācību jomā apguvuši un padziļināti apguvi 

pieaudzis par  – 3% , 

2.2. sociālā un pilsoniskā mācību jomā – 4% , 

2.3. tehnoloģiju mācību jomā – 5% , 

2.4. kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomā – 10% , 

2.5. veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā – 2% , 

2.6. matemātikas mācību jomā – 2% , 

2.7. valodas mācību jomā – 4% . 

3. Pedagogi izprot turpmāk pilnveidojamos kritērijus mācību un 

audzināšanas darbā.     



 

2.4.2. Kritiskās 

domāšanas veicināšana, 

apzinoties darbību 

secību, cēloņus un sekas. 

1. Analizējot izvirzīto prioritāti pedagogi ikdienas darba procesā 

bērniem dod uzdevumus, kuri attīsta kritisko domāšanu, par paveiktā 

darba kvalitāti liecina, ka bērni prot – 

1.1. izvirzīt jautājumus jauna temata apguvei – ko vēlās uzzināt, ko 

nesaprot/nezina, 

1.2. vedot teikumus/stāstu/jautājumus par sev interesējošām tēmām, 

1.3. analizēt iegūto informāciju, izmantot to ikdienas situācijās. 

2. Atbilstoši iegūtajai informācijai un apkopojot to, par esošo mācību 

gadu, pedagogi sagatavoja materiālu un piedalījās Alūksnes - Apes 

novadu labākās pieredzes seminārā/praktikumā ,,Kritiskā 

domāšana,, , kur prezentēja savu ikdienas darbu.    

 

3. Kritēriju izvērtējums 

 

3.1. Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības. 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Iestādei izstrādāts attīstības plāns 3 gadiem. 

2. Ir veikta iepriekšējā mācību perioda sasniegto 

rezultātu analīze. 

3. Iestādei ir misija, vīzija un ikgadējās noteiktās 

prioritātes.   

1. Panākt lielākās daļas visu mērķgrupu 

iesaisti plānošanas un iestādes darbības 

pašvērtēšanas procesā.   

 

 

1. Vadītājam ir izpratne par dažādām metodēm, kas 

nodrošina personāla pārvaldību iestādē. 

2.Stabils, profesionāls personāls iestādē, kurš 

orientēts uz kopīgi definēto mērķu sasniegšanu.  

1.Veidot vienotu visu iesaistīto mērķgrupu 

izpratni par izvirzīto mērķu sasniegšanu.  

1. Iestādē vadības komanda ir iestādes vadītājs, 

kurš veic konsultatīvo darbu pedagogiem par 

izglītības kvalitāti iestādē.  

2. Iestāde realizē kopā ar dibinātāju definētos 

izglītības kvalitātes mērķus. 

1. Izveidot vadības komandu, (vadītājs, 

atbalsta personāls, pedagogu pārstāvis) ar 

kuriem kopā tiktu risināti jautājumi par 

mācīšanās organizācijā principu ieviešanu 

iestādē.  

1. Ir zināšanas par finanšu un resursu pārvaldību. 

2. Par līgumu slēgšanu pieejama informācija 

grāmatvedības sistēmā ,,Namejs,,.  

1. Finanšu piesaiste caur projektiem. 

 

3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības. 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Tiek nodrošināts izglītības iestādes darbības 

tiesiskums regulāri, atjaunojot un papildinot 

informāciju VIIS sistēmā. 

2. Izglītības iestādes iekšējie normatīvie akti ir 

praktisks instruments, ar kuriem vadītājs īsteno 

savu darbību, lai sasniegtu rezultātus.  

1.Aktualizēt pedagoģiskā personāla 

profesionālās darbības pašvērtēšanas 

kārtību. 

1. Vadītājam ir zināšanas par līderības stratēģijām 

un taktikām. 

2. Vadītājs īsteno lēmumu pieņemšanu 

demokrātiski, procesā iesaistot lielāko daļu 

iesaistīto, uzņemas atbildību par sekām, ko šie 

lēmumi var radīt.  

 

 



 

1. Ir regulāras sapulces, kurās notiek informācijas 

apmaiņa par pieņemtajiem lēmumiem, to izpildi. 

2. Komunikācija ar darbiniekiem ir mērķtiecīga, 

lietišķa, tiek uzklausīti dažādi viedokļi, risināmais 

jautājums pārrunāts ar konkrēto kompetento 

darbinieku.  

3. Vadītājai ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas 

laiks, ir iespēja tikties arī ārpus tā.  

1.Jāpilnveido prasme sava laika 

menedžmentā, efektīvi plānot, organizēt un 

vadīt izglītības iestādes darbu.  

2.Mācīties mērķtiecīgi vadīt krīzes 

situācijas. 

1. Iestādes definētās vērtības ir kopīga darba 

rezultāts. 

2. Publiskajā komunikācijā tiek runāts tas pats, kas 

iekšējā komunikācijā. 

3. Ir definēti personīgie principi, saskaņā ar kuriem 

rīkojas iestādes vadītājs.  

1. Attīstīt prasmi publiskajā runā, lai paustu 

savu redzējumu, nepopulāru viedokli.  

1. Ir zināšanas par aktuālajiem jautājumiem 

izglītības politiskas plānošanas dokumentos un 

tie tiek jau realizēti ikdienas mācību procesā  - 

kompetenču pieejas mācību saturā ieviešana un 

nostiprināšana.  

1. Ieviest un stiprināt ,,labas pārvaldības,, 

principus iestādē: 

1.1. uzticamība un cieņa vienam pret otru, 

1.2. darba un darbību efektivizācija - 

mērķtiecīga, orientēta uz rezultātu,  

1.3. sadarbība ar valsts un pašvaldības 

iestādēm. 

1. Tiek sekots līdz novitātēm pedagoģijā, 

skolvadībā un pārvaldības jautājumos. 

2. Darbinieki un izglītojamie ir nodrošināti ar 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. 

3. Ir izstrādāta bērnu vērtēšanas kārtība iestādē.  

1. Rast iespēju apmācīt iestādē mācīšanās 

konsultantu.  

 

3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības. 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Sadarbības ar dibinātāju rezultātā izglītības 

iestādē ir pieejams labs materiālo resursu apjoms. 

1.Pilnveidot programmu īstenošanai 

nepieciešamo infrastruktūras un resursus 

nodrošinājumu – IT tehnoloģijas bērniem 

(izglītojošie robotikas komplekti, 

interaktīvā tāfele). 

1. Ir sadarbība ar vietējo kopienu un nozares 

organizācijām.  

2. Iestādei ir sadarbība ar LIZDA. 

 

1. Pedagogiem ir izpratne par aktuālo pārmaiņu 

būtību izglītībā.  

2. Pedagogi iesaistās aktuālo pārmaiņu ieviešanā, 

nav pretestības pret pārmaiņām izglītībā.  

1. Jāveido sistēma/sistemātiskums iestādes 

darba organizēšanā: konkrēti laiki, konkrēta 

rīcība/darbs/termiņi. 

1. Iestādē pedagogi profesionāli sadarbojas (darbs 

komandās, regulāras iknedēļas metodiskās 

sarunas par darba pilnveidi, atbalsta personāla 

tikšanās ar pedagogiem) šai sadarbībai ir 

raksturīga mērķtiecība. 

2. Vadītāja sadarbojas ar citu izglītības iestāžu 

vadītājiem, lai iegūtu jaunu pieredzi, skatījumu par 

aktuālajiem profesionālās darbības jautājumiem. 

1. Ieviest iestādē savstarpējās mācīšanās 

metodi  - pedagogs vēro un mācās no 

kolēģa.  

 



 

1. Vecāki iesaistās sadarbībā ar izglītības iestādi pēc 

nepieciešamības un vadītāja uzaicinājuma, ir arī 

vecāku iniciatīva īstenot kādu konkrētu aktivitāti, 

pasākumu. 

2. Izglītības iestāde īsteno mērķtiecīgas aktivitātes 

vecāku izglītošanai par audzināšanas jautājumiem. 

1. Jāaktualizē sistēma -  ,,Iestādes rīcība 

darbā ar bērniem, kuriem ir uzvedības 

problēmas,,. 

2. Izglītojošie pasākumi vecākiem – zoom 

platformā un klātienē. 

3. Sistēma, kuras rezultātā visi vecāki zina, 

kā iespējams iniciēt dažādas aktivitātes 

un/vai pārmaiņas iestādē.  

1. Izglītības iestādē iestādes padome darbojas 

saskaņā ar Izglītības likuma 31.pantā noteikto. 

2. Iestādes padome darbojas, pēc vadītājas 

uzaicinājuma, organizējot, atbalstot dažādus 

pasākumus. 

3. Iestādes padome iesaistījās iestādes attīstības 

plāna sagatavošanā līdz 2023.gadam 

1. Biežākas tikšanās ar iestādes padomes 

pārstāvjiem tā veicinot lielāku 

savstarpējo uzticēšanos, sadarbību un 

atbildību. 

2. Iestādes padomes atpazīstamība. 

3. Iestādes padomes klātbūtne visos 

iestādes nozīmīgajos pasākumos. 

 

3.4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības. 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Visiem pedagogiem ir nepieciešamās izglītības 

un profesionālās kvalifikācijas atbilstība 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  

Redzams VIIS sistēmā. 

 

1. 90% pedagogiem ir nepieciešamās profesionālās 

kompetence pilnveides atbilstība normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām. Redzams VIIS 

sistēmā. 

2. Pedagogu profesionālās darbības pilnveide 

iestādē notiek vadoties pēc VIIS sistēmā pieejamās 

informācijas un pedagogu vajadzībām.  

 

1. Iestādē grupu pedagogi strādā uz pilnām 

slodzēm, atbalsta personāls (1.2  divi logopēdi, 

0.044 psihologs). 

 

1. Tiek veikta ikgadējā pedagogu profesionālās 

kvalitātes novērtēšana. 

1. Aktualizēt pedagoģiskā personāla 

profesionālās darbības pašvērtēšanas 

kārtību. 

 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

 

4.1. Nav. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

 

5.1. Nav. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 



 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) –  

6.1.1. 2020./2021.m.g. Caurviju prasme – kritiskā domāšana un problēmu risināšana, 

pašvadīta mācīšanās. Tikumi – atbildība, mērenība, savaldība. 

6.1.2. 2021./2022.m.g. Caurviju prasme – sadarbība. Tikumi – laipnība, centība, 

godīgums. 

6.1.3. 2022./2023.m.g.  Caurviju prasme – jaunrade un uzņēmējspēja, digitālās prasmes. 

Tikumi – solidaritāte, uzņēmība, drosme. 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc 2020./2021.mācību gada izvērtēšanas –  

Daļa bērnu prot kontrolēt savas dusmas. Bērnam ir vieglāk pieņemt lēmumus, izdarīt izvēli, rast 

problēmas risinājumu.  

 

7. Citi sasniegumi 

7.1. Nav.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


